
 המדרשה הישראלית למנהיגות חברתית -קדם צבאית "נחשון" מכינה 
 פנים בנושא תקשורת  17שבוע ,  פ"אתשה,  2020 ,שלדג,שדרותהראשון , ד  כ"מחזור 

 '  יום א 
 ה' טבת 20.12.20

 'יום ב
 ו' טבת  21.12.20

 'יום ג
 ז' טבת  22.12.20

 'יום ד
 ח' טבת 23.12.20

 'יום ה
 ט' טבת  24.12.20

 'יום ו
 י' טבת  25.12.20

  עדי ליאור עידן  טל עדי מנחה תורן
  ן עיד דיע טל ליאור ועומר וליאור  טל מנחה לוגיסטי 

  אביה+שירה עידן+שחר  +עילי אביה +שחר שירה איה+ עידן מובילי יום
  שקד+מוריה רון+פנינה  דינאי+לילי  דניאל+שילת  נבו+רייצ'ל  תורנים
       הערות
 נה דר ונקיון המכי"בוקר טוב" + ס 7:00
 ארוחת בוקר  7:45
תיחה שבוע משבצת פ 8:30

תרבות   -תמר בוטון כושר גופני  כושר גופני  תקשורת 
 הפומו 

  יציאה  הביתה!

9:30  
9:45 

 איך מכינים קפה? שלו ניסן -אמא ארץ
 עידו הררי  -

קריאה  -עינת ורצקי
פילוספית בתרבות 

 עכשווית 

חבר עמותת   -אלי בראור
 #2 ההערכיום  נחשון 

 

  הפסקה 11:00
ן צבאי פרש -טל לב רם 11:30

  -משפיען רשת -דוד ריבל טל -שיעור מדריך שיחת קבוצה של מעריב
  רשתות חברתיותעל 

 

 ארוחת צהריים, הפסקה וזמן עבודה על פרוייקטים 12:45
 זמן מובילי יום 15:45
16:00 

קהילה התנדבויות  מוות לערכים  -ליאור
 פרוייקטים קבועות+ זמן

קהילה התנדבויות  טיפוח מכינה 
 זמן פרוייקטיםקבועות+ 

 

 שבת פרשת ויגש
 16:23כניסת שבת : 
 17:23צאת שבת : 

 
 הפסקה 17:15
כתב ידיעות  -אילן יצחייק 17:45

אחרונות ומרצה במכללת 
 תקשורת -ספיר

-כת פלילים -דרונינטל ש
 התפתחות של התקשורת

 זהות יהודית -גלעד 
אבא של   -מדרכי כהן

מנכ"ל משרד  כרמל ו
 הפנים 

 

 
 שבת שלום !

 ארוחת ערב  19:00
20:00 

 שיתוף בית מדרש  קשר יהודי

  -עופר שלחח"כ  19:30
 )זום( תקשורת

_____ ____________ 
 ארוחת ערב 20:00
סיכום שבועי   21:00

 ופרשת שבוע 

 

 

 עיבוד יומי + תדרוך למחר + הודעות  21:15-22:00

"על תה  -חדשותרכיבי ה אפטר לו"ז
 ועוגייה" 

מסכי עשן   -סרט
   "המופע של טרומן"  -סרט  המלכודת הדיגטלית 

 

 



 המדרשה הישראלית למנהיגות חברתית -קדם צבאית "נחשון" מכינה 
 פנים בנושא מדעי החברה  17, התשפ"א , שבוע  2020, שחףכ"ד הראשון , שדרות,מחזור 

 '  יום א 
 ה' טבת 20.12.20

 'יום ב
 ו' טבת  21.12.20

 'יום ג
 ז' טבת  22.12.20

 'יום ד
 ח' טבת 23.12.20

 'יום ה
 ט' טבת  24.12.20

 'יום ו
 י' טבת  25.12.20

  עידן  טל ליאור עדי עידן  מנחה תורן
  עידן  דיע טל עידן  טל מנחה לוגיסטי 

  איתמר+ליאל אופק+רותם נגה+יובל  רותם+בר איתמר+ ליאל מובילי יום
  מיכל +נועם ים -ניק+ לי גילי+ עמרי קיזנר  אלון+אריאל כל נועם+מי תורנים
       הערות
 "בוקר טוב" + סדר ונקיון המכינה  7:00
 ארוחת בוקר  7:45
משבצת פתיחה שבוע  8:30

 שיחת קבוצה בר וליאל  -מדעי החברה
רז   -תרבות הגרמנית

  יציאה  הביתה! כושר גופני  שנירר

9:30  
חוליית  -הכנה לצבא 9:45

  -ארנון אדלשטייןפרופ'  ידה"א
 קרמינולוגיה 

תרבות   -טוןתמר בו טל -שיעור מדריך
 #2 יום הערכה הפומו 

 

  הפסקה 11:00
 -ייטין 'ה צד"ר ג'ולי 11:30

 חברתית פסיכולוגיה
ביואתיקה   -ד"ר אורי לב

 וטכנולוגיה דו שימושית 

קריאה  -עינת ורצקי
פילוספית בתרבות 

 עכשווית 

עמותת  חבר  -אלי בראור
  נחשון 

 

 יםארוחת צהריים, הפסקה וזמן עבודה על פרוייקט 12:45
 זמן מובילי יום 15:45
16:00 

קהילה התנדבויות  טיפוח מכינה 
 קבועות+ זמן פרוייקטים

קהילה התנדבויות  זהות יהודית  -גלעד 
 קבועות+ זמן פרוייקטים

 

 שבת פרשת ויגש
 16:23כניסת שבת : 
 17:23צאת שבת : 

 
 הפסקה 17:15
17:45 

  כלכלה -פרופ' אייל וינטר כושר גופני 
 )זום( 

 -ר דינורד"ר אבנ
 פילוסופיה 

אבא של   -מרדכי כהן
מנכ"ל משרד  כרמל ו

 הפנים 
 

 
 שבת שלום !

 ארוחת ערב  19:00
20:00 

סיכום שבועי+ פרשת  שיתוף בית מדרש  קשר יהודי
  שבוע 

 

 עיבוד יומי + תדרוך למחר + הודעות  21:15-22:00
"שלושה תאומים  -סרט אפטר לו"ז

עדי   -פסיכודרמה  -21:15   זהים" 
 מטאי די

 
 

 


